
     
    

 
 

 

 وطنية  ورشة عمل 
 للعدالة االجتماعية العامة السياسات   مدى مراعاة الثغرات في   تقييمتدقيق/أداة  الختبار 

 2020أيلول/سبتمبر  25-24 ،تونس
 

 تنظيم األعمال 
 

 2020أيلول/سبتمبر  24، الخميس اليوم األول:
 

 التوقيت  الجلسة

 9:00 – 8:30 .المشاركينتسجيل 

 االفتتاحية الجلسة  الكلمات االفتتاحية

، شعبة التنمية رئيس قسم العدالة اجتماعية، أسامة صفاكلمة السيد  -

 االجتماعية، اإلسكوا.

 

العامة للوقاية واإلدماج  مديرة ال ، لجمي عاشورالروضة السيدة كلمة  -

 الشؤون االجتماعية، االجتماعي، وزارةالعامة للنهوض  اإلجتماعي بالهيئة
  ية.الجمهورية التونس

 

 .بين المشاركين تعارف -

 

  .عرض أهداف ورشة العمل  -

9:00- 9:30 

 الجلسة األولى السياسات  الثغرات في  تقييم تطوير أداةمسار العدالة االجتماعية ومفهوم 

بخطة التنمية تها وعالق عرض حول مقاربة اإلسكوا للعدالة االجتماعية -

مستشار إقليمي سابق في اإلسكوا  )السيد أديب نعمة،     .2030المستدامة لعام  

 (لقضايا السياسات االجتماعية وأجندة التنمية المستدامة

 

 .مناقشة عامة -

9:30 – 11:00 

)السيد محمود حيدر، مستشار   عرض حول أداة تقييم الثغرات في السياسات   -

تقييم الثغرات في مدى مراعاة السياسات العامة  أداةاإلسكوا لتطوير 

 : (للعدالة االجتماعية

o  أهداف األداة؛ 

o  الفئات المستهدفة؛ 

o منهجية تطوير أداة تقييم الثغرات في السياسات؛ 

o الثغرات في السياسات )شرح  أداة تقييموتطبيق استخدام  دليل

 مجريات عملية التقييم(. 

 

 .مناقشة عامة -
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 11:30 – 11:00  استراحة

 الجلسة الثانية  اختبار وتطبيق أداة التقييم 

على األسئلة  إلجابةمن خالل ا التقييمالختبار وتطبيق أداة  مجموعات عمل -

 . والمخصصةالعامة 
 

11:30 – 13:30 

 14:30 – 13:30 استراحة الغداء 

 الجلسة الثالثة  عرض نتائج عملية التقييم 

منهجية عملها لإلجابات التي اعتمدتها مع توضيح  عرض مجموعات العمل -

  والمخصصة.وأسس انتقاء اإلجابات على األسئلة العامة 

 

 على أسئلة التقييم. اإلجابةة مالحظات على عملي مناقشة عامة: -
14:30 – 16:30 

 

 2020أيلول/سبتمبر  52، الجمعة: الثاني اليوم 

 

 التوقيت  الجلسة

 الرابعة الجلسة  نتائج التقييم والحلول المقترحة

العالمات التي حساب و العمل نتائج مجموعات وعرض تجميعنتائج التقييم:  -

 تشكل نتيجة التقييم؛

 

 ؛(التقييمومعايير راء اآلمواقف و)ال مناقشة النتائج -

 

الممكنة  الحلول قتراحال مناقشة عامة: لسد الثغرات الحلول المقترحة -

 . في مدى مراعاة السياسات للعدالة االجتماعية واإلصالحات لسد الثغرات

9:00 – 11:00 

 11:30 – 11:00  استراحة

 الخامسةالجلسة  األداة  وتطبيق  عملية اختبار تقييم 

 

 ؛ تطبيق أداة التقييمفي  التحديات والصعوبات  تحديد -

 

  ؛ حول عملية اختبار أداة التقييم مالحظات وتعليقات عامة -

 

 ؛ تقييم ورشة العمل بشكل عام -

 

 اختتام ورشة العمل.  -

 

11:30 – 13:30 

---- 


